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Р І Ш Е Н Н Я  
 

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
Від  4 вересня 2012  року         № 742 

 
м. Кіровоград  

 
 

Про проведення  тижня  
благоустрою до відзначення 
21-ї річниці незалежності України 
 
 

 Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та розпорядженням міського голови від 18 липня 2012 року № 69 
«Про відзначення 21-ї річниці незалежності України», з метою приведення 
міста до належного санітарного стану, поліпшення навколишнього 
природного середовища, естетичного вигляду і експлуатаційного стану 
елементів благоустрою, поєднання зусиль органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, підприємств, установ, широких верств населення  
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Провести тиждень благоустрою до відзначення 21-ї річниці 
незалежності України з 16 серпня 2012 року по 23 серпня 2012 року, а                       
18 серпня 2012 року вважати Днем загальноміського суботника по 
впорядкуванню території міста. 

2. Першому заступнику міського голови Дзядуху В.О.,                                    
т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Дьячуку С.С., заступнику міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Василенку І.М., начальнику Головного управління 
житлово-комунального господарства Хачатуряну О.С. до 15 серпня                      
2012 року провести наради з керівниками організацій, установ та 
підприємств міста, організувати участь відповідних підприємств, організацій, 
установ у загальноміському суботнику по впорядкуванню території міста. 

3. Ленінській та Кіровській районним у м. Кіровограді радам вжити 
відповідних організаційних заходів щодо залучення підприємств, установ, 
організацій та мешканців районів у проведенні тижня благоустрою і 
загальноміського суботника по впорядкуванню території міста. 

4. Комунальному підприємству „Трест зеленого господарства” 
(Мартиненко І.О.) провести роботи по благоустрою парків і скверів до                         
23 серпня  2012 року. 
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5. Комунальному підприємству «Кіровоград - Універсал 2005»                    

(Панішко В.А.) провести прибирання вулиць в центральній частині міста. 
6. Комунальному підприємству «Ритуальна служба – спеціалізований 

комбінат комунально-побутового обслуговування» (Єременко О.В.) 
забезпечити виконання робіт по прибиранню кладовищ міста. 

7. Ленінській та Кіровській районним у місті Кіровограді радам 
сприяти виконанню робіт, зазначеним у пунктах 4-6. 

8. Керівникам комунальних ремонтно-експлуатаційних підприємств, 
житлово-комунальних контор привести у належний санітарний стан 
прибудинкові території, контейнерні майданчики, упорядкувати дитячі 
майданчики та майданчики для сушіння білизни. 

9. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення та висвітлювати хід проведення тижня 
благоустрою і загальноміського суботника по впорядкуванню території 
міста. 

10. Контроль за виконанням підприємствами усіх форм власності, 
установами, організаціями міста робіт по благоустрою та підтриманню 
належного санітарного стану покласти на начальника спеціалізованої 
інспекції Кіровоградської міської ради Іванова В.А. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криворучко 248593 


